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Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sagsbeskrivelse:
I perioden 16. juli 2011 til 20. oktober 2011 har visitationsudvalget modtaget 50
ansøgninger om plejebolig.
4 borgere har efterfølgende valgt at annullere deres ansøgning, og 2 borgere er afgået
ved døden.
•
•
•

11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27. juli 2011
15 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 31. august 2011
12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 28. september 2011

De resterende 6 ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.
Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.
I perioden 16. juli 2011 til 20. oktober 2011 er 26 borgere flyttet permanent i plejebolig i
Rødovre Kommune. 3 af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune.
Ingen rødovreborger er flyttet i plejebolig i anden kommune.
Brug af eksisterende pladser pr. 20. oktober 2011:
Permanente Midlertidige
beboere
beboere

Ledige pladser

Engskrænten

51 pladser

48

0

1 ægteparbolig. Desuden er
en ægteparbolig p.t. beboet
af en beboer

Broparken

78 pladser

76

0

2

Ørbygård

82 pladser

58

21

3

Dorthe Mariehjemmet 90 pladser

89

0

1

I alt

271

21

9

301 pladser

RØDOVRE KOMMUNE
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Opgørelse over midlertidige pladser i perioden 16. juli 2011 - 20. oktober 2011:
Ørbygård
Aflastning
Rehabilitering og
Forbrug af de 22 pladser
genoptræning
Periode

Personer Døgn

Personer

Døgn

16.07.11-20.08.11

4

25

36

694

20,0

21.08.11-20.09.11

6

23

34

610

20,4

21.09.11-20.10.11

3

31

38

559

19,7

Oversigt over borgere visiteret til plejehjem pr. 20. oktober 2011:
Borgere pr. 20.10.11 visiteret til plejehjem inden Borgere pr. 20.10.11 visiteret
for de sidste to måneder:
til plejehjem i mere end to Borgere i
måneder:
alt
Passes i Sygehus Anden
Passes i hjemmet Anden
hjemmet
kommune Uden
kommune
Med
pl.bolig pl.bolig
garanti garanti
Rødovreborgere:
Visiteret til
Rødovre

9

Visiteret til andre
kommuners
plejehjem

2

10

19

12

14

Visiteret til
Rødovre og andre
kommuners
plejehjem

0

Fra andre
kommuner visiteret til
plejehjem i
Rødovre
I alt

9

0

2

22

0

4

4

4

37

Af ovenstående borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to
måneder, er ingen borgere omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien
omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem.
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Rødovreborgere visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 75/10: 92-årig enlig, der er stærkt hukommelsessvækket, ikke realistisk om
egen formåen.
Nr. 2/11: 78-årig enlig kvinde, følger efter adskillige blodpropper i hjernen, der
påvirker hende kognitivt, gør uhensigtsmæssige og farlige ting i sin dagligdag,
Nr. 40/11: 90-årig enlig kvinde, der er paranoid, dement og urealistisk om egen
formåen.
Nr. 41/11: 86-årig enlig mand med nedsat hjertefunktion, dårlig gangfunktion og
fald.
Nr. 50/11: 84-årig enlig kvinde, der har Alzheimers, proredigerende med
initiativløshed og manglende realitetssans.
Nr. 52/11: 79-årig enlig kvinde, der har store mentale problemer, er psykisk
nervøs, nedsat gangdistance og hukommelse, mangler initiativ.
Nr. 63/11: 77-årig gift mand, der har levercancer. Situationen er sårbar med
hyppige indlæggelser.
Nr. 66/11: 68-årig enlig mand, der har svækket hukommelse, haft Engelsk syg
som barn, følger efter apopleksi i 08 og hydrocephalus – der er indopereret dræn
i hjernen. Tilbudt bolig på Ældrecentret Broparken.
Nr. 69/11: 72-årig enlig kvinde, helt uden initiativ, der i mange år har boet
sammen med sin psykisk syge søn, der nu er indlagt. Er nu bange for søn og har
behov for omfattende pleje.
Nr. 76/11: 91-årig enlig kvinde, der i perioder har hallucinationer, har svært
nedsat balance, svimmelhed og syn.
Nr. 86/11: 71-årig enlig kvinder, der som følge efter blodprop i hjernen bl.a. er
blevet dement med ændring af personligheden til følge.
Nr. 88/11: 97-årig enlig mand, der har et væsentligt nedsat funktionsniveau pga.
alderssvækkelse.
Nr. 90/11: 93-årig enlig mand, der har usikker gang, nedsat syn, hørelse og
hukommelse.
Nr. 91/11: 77-årig enlig kvinde, der bor hos datter og svigersøn. Har inden for 1
år udviklet en svær demens.
Nr. 92/11: 92-årig enlig kvinde, der efter en blodprop i hjernen ikke længere kan
forflytte sig uden hjælp. Har nedsat kraft i højre side samt nedsat hukommelse.
Nr. 104/11: 67-årig enlig kvinde, der har store følger efter stort alkoholforbrug
gennem 20 år.
Nr. 105/11: 87-årig enlig kvinde, der er dement og fornylig mistede sin
ægtefælle, der stod for alle praktiske og personlige opgaver i hjemmet.
Nr. 106/11: 81-årig gift mand, der lider af Alzheimers demens med depressive
træk.
Nr. 107/11: 84-årig enlig mand, der er helt døv på det ene øre og nedsat hørelse
på det andet. Har Alzheimers demens, ingen korttidshukommelse, er forvirret og
kan ikke tilkalde hjælp.

Rødovreborgere visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune og andre kommuner:
Ingen
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Heraf borgere, der ikke ønskede den tilbudte bolig:
•

•

•

Nr. 75/10: 92-årig enlig kvinde, der fik tilbudt bolig på Dorthe Mariehjemmet,
men ikke ønskede at flytte alligevel. Demenskoordinator er inddraget, fortsat på
ventelisten.
Nr. 52/11: 79-årig enlig kvinde, der fik tilbudt bolig på Plejehjemmet
Engskrænten, men syntes det gik så godt i hjemmet, at hun takkede nej.
Forbliver på ventelisten efter aftale, da situationen hurtigt kan ændre sig.
Nr. 91/11: 77-årig enlig kvinde, der fik tilbudt bolig på Dorthe Mariehjemmet,
men takkede nej, da situationen omkring hendes sygdom havde ændret sig
væsentligt til det bedre. Forbliver på ventelisten indtil videre.

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
Lov om social service § 192.
Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:
Den nuværende ventelistesituation/belægning giver ikke budgetmæssige konsekvenser
Tidsplan:
Forelægges for Social- og Sundhedsudvalget kvartalsvis.
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Ole Pass

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:
•
Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2010/2011 (08.02316-042).
Bilag fysisk på sagen:
•
Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2010/2011.
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